
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 38 

пленарного засідання XXXVIII позачергової сесії 

 

Дата: 22 листопада 2022 року  

Час: 16:00 

Місце проведення: Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка,  

вулиця Бобрицька, б. 1, зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

 

Присутні на пленарному засіданні: 

Анатолій Бочкарьов – селищний голова. 

Депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

Старости. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури. 

Ярослав Мазуренко - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

Денис Андрієвський – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 12 депутатів: 

Олександр Постол  

Сергій Зінченко 

Богдан Франків 

Олександр Воєвуцький 

Наталія Бреус 

Галина Шибіко 

Анатолій Юрченко 

Владислав Гришко 

Віктор Гришко 

Євгеній Куценко 

Олександр Миронець  



Андрій Васюк 

Відповідно до статтей 31 та 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за 

допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. 

 

Кожен депутат та селищний голова отримав персональний пульт під власноручний 

підпис у відомості отримання персонального пульту. Депутати селищної ради та 

селищний голова зареєстувалися за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: 

«Реєстрація» у кількості 15 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять восьму позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття пленарного засідання XXXVIII позачергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу»: 

 

1. Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. 

2. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників комунального 

закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради. 

3. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

4. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

5. Про внесення змін до Програми «Ліквідація наслідків збройної агресії російської 

федерації на території Великодимерської селищної  територіальної громади 

на 2022-2023 роки». 

6. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області 

пожежно-рятувального автомобіля. 



7. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 грудня 

2021 року № 714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Миронець Вірі Григорівні(2\3 частки), Теплюку 

Володимиру Григоровичу(1\3 частки). 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Ільєнко Ользі Миколаївні. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Незенко Надії Миколаївні. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Попадинцю Василю Юрійовичу. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Семко Тетяні Анатоліївні. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Хилько Олені Володимирівні. 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Шитому Володимиру Миколайовичу. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Ярку Миколі Михайловичу. 

16. Різне. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

1. Про прийняття до комунальної власності об’єкта «Амбулаторія первинної медичної 

допомоги по вул. Польова, 8, в с. Бобрик Броварського району Київської області – 

будівництво» 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Головуючий: Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки 



комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого 

на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома 

третинами голосів депутатів від загального складу ради, тобто 18 голосів у нашому 

випадку. Проте, на пленарному засіданні присутні 14 депутатів та селищний голова, 

тобто кворуму для прийняття рішень, які стосуються безоплатної передачі земельної 

ділянки комунальної власності у приватну власність не вистачає. У зв’язку з цим дані 

питання знімаються з порядку денного. 

 

Голосування за пропозицію виключення земельних питань з порядку денного: 

 

1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Ільєнко Ользі Миколаївні. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Незенко Надії Миколаївні. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Попадинцю Василю Юрійовичу. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Семко Тетяні Анатоліївні. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні – 12 

 

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Хилько Олені Володимирівні. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні – 12 

 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Шитому Володимиру Миколайовичу. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр. Ярку Миколі Михайловичу. 

 
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні – 12 

 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»: 

 

1. Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. 

2. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників комунального 

закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради. 

3. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

4. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

5. Про внесення змін до Програми «Ліквідація наслідків збройної агресії російської 

федерації на території Великодимерської селищної  територіальної громади 

на 2022-2023 роки». 

6. Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області 

пожежно-рятувального автомобіля. 

7. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 грудня 

2021 року № 714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Миронець Вірі Григорівні(2\3 частки), Теплюку 

Володимиру Григоровичу(1\3 частки). 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

1. Слухали: Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. 

ДОПОВІДАЛА: Москаленко Юлія Миколаївна – керуюча справами виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 955  

XXXVIII-VIII (додається). 

  

2. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської 

селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Москаленко Юлія Миколаївна – керуюча справами виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 956  

XXXVIII-VIII (додається). 

  

3. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАВ: Мазуренко Ярослав Павлович – начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 957  

XXXVIII-VIII (додається). 

  



4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 958  

XXXVIII-VIII (додається). 

 

5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Ліквідація наслідків збройної агресії 

російської федерації на території Великодимерської селищної  територіальної громади 

на 2022-2023 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 959  

XXXVIII-VIII (додається). 

  

6. Слухали: Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області 

пожежно-рятувального автомобіля. 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 



Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 960  

XXXVIII-VIII (додається). 

  

7. Слухали: Про прийняття до комунальної власності об’єкта «Амбулаторія первинної 

медичної допомоги по вул. Польова, 8, в с. Бобрик Броварського району Київської 

області – будівництво».  

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 961  

XXXVIII-VIII (додається). 

  

8. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 

грудня 2021 року № 714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів 

Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 962  

XXXVIII-VIII (додається). 

 

9. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Миронець Вірі Григорівні(2\3 частки), Теплюку 

Володимиру Григоровичу(1\3 частки). 



ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 12 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 963  

XXXVIII-VIII (додається). 

 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд пленарного засідання XXXVIII сесії  

Великодимерської селищної ради VIII скликання були розглянуті. Засідання 

закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


